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As mudanças constantes e a crescente competitividade no atual mercado vêm 
exigindo do empresário muita habilidade e competência para tomar as 
melhores decisões e gerenciar com mais eficiência a sua empresa. Para tanto, 
o gestor precisará dispor de informações seguras e confiáveis, 
independentemente do porte ou ramo de atuação de sua empresa. Neste 
sentido, os instrumentos contábeis podem ser de grande valia por proverem os 
seus usuários de informações que irão contribuir para o processo decisório da 
empresa, e consequentemente para o melhor desempenho econômico-
financeiro do negócio. A contabilidade gerencial é responsável por fornecer 
informações que contribuem para a tomada de decisão de uma organização, 
por meio da formação de um ciclo de controle, que envolve planejar, executar e 
avaliar as atividades. Com isso o presente estudo tem como objetivo analisar a 
utilização dos instrumentos contábeis gerenciais em uma panificação localizada 
no município de Itaperuna no estado do Rio de Janeiro, afim de saber se as 
práticas contábeis utilizadas pela empresa fornecem informações seguras e 
confiáveis para a tomada de decisões. O presente trabalho adotou como 
metodologia a pesquisa exploratória, descritiva, qualitativa e aplicada com 
revisão bibliográfica e um estudo de caso. Pode-se concluir que o gestor da 
empresa não utiliza os instrumentos contábeis conforme recomenda a Teoria 
contábil e portanto, não pode valer-se deles para realizar o necessário 
planejamento e controle das atividades da empresa, assim como tomar 
decisões de forma confiável e segura. Em parte, tal realidade pode ser 
explicada pela falta de conhecimento do mesmo. Assim como a maioria das 
empresas brasileiras, o supermercado é uma empresa de perfil familiar. O 
instrumentos de controle financeiro estão sendo utilizados de forma simples e 
não auxiliam com eficácia a gestão financeira do negócio.
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